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การบริหารงานวิชาการ 

 
แนวคดิหลกัในการบริหารวิชาการ 

 

         การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจทีสําคัญของการบริหารโรงเรียนตามทีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 2)พ.ศ.2545   ถือเป็นงานทีมีความสําคัญทีสุด 

เป็นหัวใจของการจดัการศึกษา   ซึงทงัผูบ้ริหาร โรงเรียน คณะครู และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย ตอ้งมีความรู้

ความเขา้ใจ ให้ความสําคญัและ มีส่วนร่วมในการวางแผน กาํหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการ

ปรับปรุงแกไ้ขอย่างเป็น ระบบและต่อเนือง มุ่งให้กระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาใหม้าก

ทีสุด  ดว้ยเจตนารมณ์ทีจะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน  โรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ซึงจะเป็นปัจจยัสําคญั

ทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและจดัการ  สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ตลอดจนการวดัผล  ประเมินผล  รวมทงัปัจจยัเกือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  ทอ้งถิน  

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้บริหารงานดา้นวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็ว และ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน สถานศึกษา  ชุมชน ทอ้งถิน 

2. เพือให้การบริหาร และ การจดัการศึกษาของโรงเรียนไดม้าตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพือพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน

หน่วยงานภายนอก 

3. เพือให้โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ทีสนองต่อ

ความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และ ท้องถิน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพ 

4. เพือให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ

บุคคล ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน และ สถาบนัอืนๆอย่างกวา้งขวาง 
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ขอบข่ายและภารกจิผู้ รับผิดชอบ 

     1.   การพัฒนาหรือการดําเนินการเกียวกบัการให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิน 

บทบาทและหน้าที 

1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถินทีสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจดัทาํไว ้

2.  วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพือกาํหนดจุดเนน้ หรือประเด็นทีสถานศึกษาให ้

ความสาํคญั 

3. ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพือนาํมาเป็นขอ้มูล 

จดัทาํสาระการเรียนรู้ทอ้งถินของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิงขนึ 

4. จดัทาํสาระการเรียนรู้ทอ้งถินของสถานศึกษา เพือนาํไปจดัทาํรายวชิาพืนฐานหรือ 

รายวชิาเพิมเติมจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เพือจดัประสบการณ์   

และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน ประเมินผล และปรับปรุง 

5.  ผูบ้ริหารศึกษาอนุมติั 

 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 

บทบาทและหน้าที 

1.  วางแผนงานดา้นวิชาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและกาํกบัดูแล นิเทศและติดตามเกียวกบังานวิชาการ      

ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และ   การ

เทียบโอนผลการเรียน    การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา     การพฒันาและใช ้  สือ และ

เทคโนโลยีเพือการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจยัเพือพฒันา    คุณภาพการศึกษา 

และส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แขง็ทางวิชาการ 

2.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตัิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัทาํแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุช่วงชนั ตามแนวปฏิบติัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั  พฒันาคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ใชสื้อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 

4. จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด ห้องปฏิบติัการต่างๆ  ใหเ้อือต่อการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมการวิจยั และพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนกัเรียนพิการ ดอ้ยโอกาสและ 

มีความสามารถพิเศษ 

 

4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1.  จดัทาํหลกัสูตรเป็นของตนเองโดยจดัใหมี้การวิจยั และพฒันาหลกัสูตร ใหท้นักบัการเปลียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคม  จดัทาํหลกัสูตรทีมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท์ีสมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   

มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  จดัใหมี้วิชาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพิมเติมเนือหาสาระของรายวชิา   ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา     การศึกษาทีส่งเสริม

ความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง   

3. เพิมเติมเนือหาสาระของรายวชิาทีสอดคลอ้งสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  สังคม 

และอาเซียน 

 

5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัเนือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียนโดย 

คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใช ้เพือป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหา 

3.  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํได ้  คิดเป็น ทาํเป็นรักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง 

4.  จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทงัปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระ/วิชา 

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือการเรียน และอาํนวยความ

สะดวกเพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทงัสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

เรียนรู้ ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

      6.  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดาและบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่าย เพือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

7. ศึกษาคน้ควา้พฒันารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที    
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6.  การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน 

บทบาทและหน้าที 

1. กาํหนดระเบียบการวดั และประเมินผลของสถานศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให้ 

สอดคลอ้ง กบันโยบายระดบัประเทศ 

         2. จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดั และประเมินผลของสถานศึกษา 

         3. วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ์ ผลการเรียนและอนุมติัผลการเรียน 

4. จดัใหม้ีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชนั และจดัให้มีการซ่อมเสริมกรณีทีมีผูเ้รียน ไม่ผ่าน 

เกณฑก์ารประเมิน 

          5. ใหม้ีการพฒันาเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

          6. จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพือใชใ้นการอา้งอิง 

ตรวจสอบ และใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 

          7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนดา้นต่างๆ รายปี รายภาคและตดัสินผลการเรียนผา่น

ระดบัชนัและจบการศึกษาขนัพนืฐาน 

8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอาํนาจของสถานศึกษา ทีจะแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

เพือกาํหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการ ไดแ้ก่  คณะกรรมการเทียบระดบัการศึกษาทงัในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และวิชาการ พร้อมทงัให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอนุมติัการเทียบโอน 

 

7.   การวิจัยเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

 1.  กาํหนดนโยบายและแนวทางการใช ้การวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ

ทาํงานของนกัเรียน ครู และผูเ้กียวขอ้งกบัการศึกษา 

          2. พฒันาครู และนกัเรียนใหมี้ความรู้เกียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นสาํคญั ใน

การเรียนรู้ทีซับซอ้นขึน  ทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด  การจดัการ  การหาเหตุผลในการตอบปัญหา   

          3. พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยั 

          4. รวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจยัเพือการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา  รวมทงัสนบัสนุนใหค้รูนาํ

ผลการวิจยัมาใชเ้พือพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัใหม้ีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหพ้อเพียงเพือ 

สนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

2. จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เช่น   

พฒันาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุมหนงัสือในห้องเรียน  ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องพยาบาล   ห้อง

ศูนยว์ิชาการ  สวนสุขภาพ    สวนหนังสือ  เป็นตน้ 

3. จดัระบบขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถินให้เอือต่อการจดัการเรียนรู้ ของผูเ้รียน ของ 

สถานศึกษาของตนเอง            

4. ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ทงัในและนอกสถานศึกษา เพือพฒันาการ 

เรียนรู้ และ   นิเทศ  กาํกบัติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

5.   ส่งเสริมให้ครู และผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ทงัภายในและภายนอก 

 

9.   การนิเทศการศึกษา 

 บทบาทและหน้าที 

1. สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครู และผูเ้กียวขอ้งใหเ้ขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น 

กระบวนการทาํงานร่วมกนัทีใชเ้หตุผลการนิเทศ เป็นการพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงานของแต่ละบุคคล ใหม้ี

คุณภาพการนิเทศเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร  เพือใหทุ้กคนเกิดความเชือมนัว่าไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง 

กา้วหนา้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน และตวัครูเอง 

2. จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพทวัถึง และต่อเนืองเป็นระบบและ 

กระบวนการ 

3. จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ชือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสาํนกังานเขต 

พืนทีการศึกษา 

 

10.   การแนะแนว 

 บทบาทและหน้าที 

1. กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษา   ทีมีการแนะแนวเป็นองคป์ระกอบสาํคญั   โดยใหทุ้ก 

คนในสถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือ 

2. จดัระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให้ 

ชดัเจน 

3. สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูไดรั้บความรู้เพิมเตมิ เรืองจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล 

ช่วยเหลือนกัเรียน  เพือใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และเชือมโยงสู่การดาํรงชีวิตประจาํวนั 
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5. คดัเลือกบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและบคุลิกภาพทีเหมาะสม   ทาํหนา้ทีครูแนะ 

แนว    ครูทีปรึกษา  ครูประจาํชนั  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6. ดูแล  กาํกบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 

7.   ส่งเสริมความร่วมมือ และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู ผูป้กครอง และชุมชน 

8.   ประสานงานดา้นการแนะแนวระหวา่งสถานศึกษา องคก์ร ภาครัฐและเอกชน บา้น  

ศาสนสถาน  ชุมชนในลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว 

9.   เชือมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

11.   การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

  บทบาทและหน้าที 

1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  จดัทาํแผนสถานศึกษาทีมุ่งเนน้คุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์) 

3.  จดัทาํระบบบริหารและสารสนเทศ 

4.  ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอ้ง 

สร้างระบบ การทาํงานทีเขม้แขง็เนน้การมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมิง (Deming  Cycle)     

หรือทีรู้จกักนัวา่วงจร PDCA 

5. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการดาํเนินการอยา่งจริงจงัต่อเนืองดว้ยการ 

สนบัสนุนให้ครู  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนด เพือรองรับการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

บทบาทและหน้าที  

 1.  จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอืน 

2. ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดัการศกึษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสารและ 

เลือกสรรภูมิปัญญา  วิทยาการต่างๆ 

4. พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการรวมทงัหาวธีิการสนบัสนุน 

ใหม้ีการแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
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13.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษา และองค์กรอืน 

บทบาทและหน้าที 

1. ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภมูิปัญญาทอ้งถิน  เพอื 

เสริมสร้าง พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น  รวมทงัสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน 

2. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทงั 

ภาครัฐ และเอกชน  เพือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน เพือใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง 

วิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน 

3. ใหบ้ริการดา้นวิชาการทีสามารถเชือมโยงหรือแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่งวิชาการ 

ในทีอืนๆ 

4. จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพือส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า   

การประชุม ผูป้กครองนกัเรียน  การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน  การร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอืน    เป็นตน้ 

 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ

สถาบันอืนทีจัดการศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์ร 

ปกครอง  ส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั  

สังคมอืนในเรืองเกียวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานการศึกษา 

2.   จดัใหมี้การสร้างความรู้ความเขา้ใจ   การเพิมความพร้อมใหก้บับุคคล    ครอบครัว  

ชุมชน   องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา      สถาน

ประกอบการและสถาบนัสังคมอืน  ทีร่วมจดัการศึกษา 

3. ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน  

องคก์ร เอกชนองคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืนทีร่วมจดัการศึกษา   และใช้

ทรัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว   

ชุมชน    องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืน   

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนั 

ศาสนาสถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืน  ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการตามความ เหมาะสมและ

จาํเป็น 

6. ส่งเสริม และพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทงัดา้นคุณภาพและปริมาณ เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อยา่งมี ประสิทธิภาพ 
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15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา  

เพือให้ ผูท้ี เกียวขอ้งรับรู้ และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

2. จดัระเบียบ และแนวปฏิบตัิเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพือใหผู้ที้เกียวขอ้ง 

รับรู้ และถือปฏิบตัิเป็นแนวเดียวกนั 

3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา และแกไ้ข 

ปรับปรุง 

4.  นาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

5.   ตรวจสอบ และประเมินผล การใชร้ะเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการของ 

สถานศึกษาและนาํไปแกไ้ขปรับปรุง ใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. ศึกษา วิเคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ทีมีคุณภาพสอดคลอ้ง 

กบั   หลกัสูตรสถานศึกษา เพือเป็นหนงัสือแบบเรียนใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2.  จดัทาํหนงัสือเรียน   หนงัสือเสริมประสบการณ ์  หนงัสืออา่นประกอบ   แบบฝึกหัด   ใบ 

งาน  ใบความรู้ เพือใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

3. ตรวจพิจารณาคุณภาพ หนงัสือเรียนเรียน  หนงัสือเสริมประสบการณ์   หนงัสืออ่าน 

ประกอบ     แบบฝึกหัด   ใบงาน  ใบความรู้ เพือใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 

17.  การพัฒนา และใช้สือเทคโนโลยีเพือการศึกษา 

บทบาทและหน้าที 

1. จดัใหม้ีการร่วมกนักาํหนดนโยบาย วางแผนในเรืองการจดัหาและพฒันาสือการเรียนรู้  

และ    เทคโนโลยีเพือการศึกษา 

2.    พฒันาบุคลากรใสถานศึกษาในเรืองเกียวกบัการพฒันาสือการเรียนรู้ และเทคโนโลยเีพือ    

การศึกษา พร้อมทงัใหม้ีการจดัตงัเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการเพือเป็นแหล่งการเรียนรู้3. 3.    พฒันาและ

ใชสื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา  โดยมุ่งเนน้การพฒันาสือและเทคโนโลยทีางการศึกษาทีใหข้อ้เทจ็จริงเพือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ๆเกิดขึน  โดยเฉพาะหาแหล่งสือทีเสริมการจดั การศึกษาของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษา ใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชน 

4.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในการจดัหา ผลิต ใช้และพฒันาสือ และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
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ด้านบริหารวิชาการ 

 

 1.  หัวหน้างานบริหารวิชาการ   ปฏิบติัหนา้ทีหวัหนา้กลุ่มการบริหารวิชาการ มีหนา้ที ดูแล กาํกบั ติดตาม 

กลนักรองอาํนวยความสะดวก ให้คาํแนะนํา ปรึกษาการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าทีทีปฏิบตัิงานในกลุ่มการบริหาร

วิชาการตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ ปฏิบติัหน้าทีเกียวขอ้งกับการจดัระบบบริหารองค์กร การ

ประสานงานและให้บริการสนบัสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจดัการ

และดาํเนินการตามบทบาทภารกิจ อาํนาจหน้าทีด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล 

ข่าวสาร เอกสาร สือ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรทีใชใ้นการจดัการศึกษาแก่เจ้าหน้าทีของแต่ละฝ่ายงาน

เพือให้ฝ่ายบริหารจดัการไดอ้ย่างสะดวกคล่องตวั มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

 2.  หัวหน้าวิชาการสายชัน ปฏิบัติหน้าทีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ มีหนา้ทีช่วยหัวหน้ากลุ่ม

การบริหารวิชาการ ในการปฏิบติังานตามภารกิจของงานบริหารงานวิชาการและหนา้ทีอืนๆทีหัวหนา้กลุ่มบริหาร

วิชาการมอบหมายปฏิบติัหนา้ทีแทนในกรณีหวัหนา้บริหารงานวิชาการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้

 

ขอบข่ายงานบริหารวิชาการ มีดังนี 

1.  การพฒันาหรือการดําเนินงานเกยีวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรท้องถิน              

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถินทีสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาจดัทาํไว ้

2)  วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาเพือกาํหนดจุดเนน้หรือประเด็นทีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาใหค้วามสําคญั 

3)  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพือนํามาเป็นขอ้มูลจดัทาํ

สาระการเรียนรู้ทอ้งถินของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ยงิขนึ 

4)  จัดทาํสาระการเรียนรู้ท้องถินของสถานศึกษาเพือนําไปจดัทาํรายวิชาพืนฐานหรือรายวิชา

เพิมเติมจดัทาํคาํอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ เพือจดัประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน

การสอนให้แก่ผูเ้รียนประเมินผลและปรับปรุง 

5)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติั 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  วางแผนงานดา้นวิชาการโดยการรวบรวมขอ้มูลและกาํกบั ดูแล นิเทศและติดตามเกียวกบังาน

วิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และการเทียบ

โอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือ

การศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนใหม้ี

ความเขม้แข็งทางวิชาการ 

2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนั 

พืนฐาน 
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3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หนา้ทรีับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จดัทาํแผนการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยความร่วมมือของเครือข่าย 

สถานศึกษา 

2)  จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคญั บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพือคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาคุณธรรมนาํ

ความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3)  ใชสื้อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 

4)  จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมดุ หอ้งปฏิบตัิการต่างๆ ให้เอือต่อการเรียนรู้ 

5)  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6)  ส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการดอ้ยโอกาสและมี

ความสามารถพิเศษ 

 

4.  การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

  1 จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง 

1.1 จัดให้มีการวิจยัและพัฒนาหลกัสูตรขึนใช้เองให้ทนักับการเปลียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมและเป็นตน้แบบให้กบัโรงเรียนอืน 

1.2 จัดทาํหลักสูตรทีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษยท์ีสมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึงมากขึนสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาทีส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง พิการ 

และการศึกษาทางเลือก 

1.5  เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาทีสอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน 

ผูป้กครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2)  สถานศึกษาสามารถจดัทาํหลกัสูตรการจดักระบวนการเรียนรู้ การสอนและอืนๆให้เหมาะสม

กับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและ

เครือข่ายสถานศึกษา 

3)  คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษา 

4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหส้าํนกังานเขต

พืนทีการศึกษารับทราบ 
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5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เรียนโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มาใช้เพือ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3)  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รัก

การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนือง 

4)  จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทงั

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงานและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือการเรียนและอาํนวย

ความสะดวกเพือให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ

กระบวนการเรียนรู้ ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ

ประเภทต่างๆ 

6)  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึนไดทุ้กเวลาทุกสถานทีมีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดาและ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 
 

6.  การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย

สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ 

2)  จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 

3)  วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมติัผลการเรียน 

4)  จดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชนัและจดัให้มีการซ่อมเสริมกรณีทีมีผูเ้รียนไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมิน 

5)  จดัใหม้ีการพฒันาเครืองมือในการวดัและประเมินผล 

6)  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพือใช้ในการ

อา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 

7)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมติัผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตดัสินผล

การเรียนการผา่นช่วงชนัและจบการศึกษาขนัพนืฐาน 

8)  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอาํนาจของสถานศึกษาทีจะแตง่ตงัคณะกรรมการดาํเนินการเพือ

กาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ทงัในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
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คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการพร้อมทงัให้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอนุมติัการเทียบโอน 

 

7.  การวิจัยเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  กาํหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของกระบวนการทํางานของ

นกัเรียน ครู และผูเ้กียวขอ้งกบัการศึกษา 

2)  พฒันาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัเป็น

สําคัญในการเรียนรู้ทีซับซ้อนขึนทาํให้ผูเ้รียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา การ

ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาทีตนสนใจ 

3)  พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยั 

4)  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิยัเพือการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทงัสนบัสนุน

ใหค้รูนาํผลการวิจยัมาใช ้เพือพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพือ

สนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

2)  จดัระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พฒันา

ห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลือนที มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภณัฑ์ ห้องมลัติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ศูนยวิ์ชาการ ศูนยวิ์ทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนงัสือ สวนธรรมะ 

เป็นตน้ 

3)  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถินให้เอือต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้รียนของ

สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนที และระบบการเชือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด

สถาบนัการศึกษา พิพิธภณัฑ ์พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถิน ฯลฯ 

4)  ส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ ทงัในและนอกสถานศึกษาเพือพฒันาการเรียนรู้

และนิเทศ กาํกบัติดตาม ประเมิน และปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

 

9.  การนิเทศการศึกษา  

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น

กระบวนการทาํงานร่วมกนัทีใชเ้หตผุลการนิเทศเป็นการพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 
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การนิเทศเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร เพือให้ทุกคนเกิดความเชือมนัว่า ไดป้ฏิบตัิถูกตอ้ง กา้วหนา้ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและตวัครูเอง 

2)  จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพทวัถึงและต่อเนืองเป็นระบบและกระบวนการ 

3)  จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ชือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษา 

 

10.  การแนะแนวการศึกษา    

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาทีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคญั โดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  2)  จดัระบบงานและโครงสร้างองคก์รแนะนาํและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  3)  สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4)  ส่งเสริมและพฒันาให้ครูได้รับความรู้เพิมเติมในเรืองจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนเพือใหส้ามารถ บูรณาการ ในการจดัการเรียนรู้และเชือมโยง สู่การดาํรงชีวิตประจาํวนั 

5)  คดัเลือกบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพทีเหมาะสม ทาํหนา้ทีครูแนะแนวครู

ทีปรึกษา ครูประจาํชนั และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

6)  ดูแล กาํกบั นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาํเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อยา่งเป็นระบบ 

7)  ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน 

8)  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องคก์รภาครัฐและเอกชน บา้น   ศาสน-

สถาน ชุมชน ในลกัษณะเครือข่ายการแนะแนว 

9)  เชือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

11.  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขนัพนืฐานมาตรฐานสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและความตอ้งการของชุมชน 

2)  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจดัโครงสร้างการบริหารทีเอือต่อการพฒันางานและการ

สร้างระบบประกนัคุณภาพภายในจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ขอ้มูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3)  จดัทาํแผนสถานศึกษาทีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์) 
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4)  ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอ้งสร้าง

ระบบการทาํงานทีเขม้แข็งเนน้การมีส่วนร่วม และวงจรการพฒันาคุณภาพของเดมมิง (Deming Cycle)    หรือที

รู้จกักนัวา่วงจร PDCA 

5)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยดาํเนินการอยา่งจริงจงัต่อเนืองดว้ยการสนบัสนุน

ใหค้รู ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 

6)  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีกาํหนดเพือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

7)  จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานเสนอตอ่หน่วยงานตน้สังกดัและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน เอกชน  องค์กรเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอืน 

  2)  ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จกั

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการตา่งๆ 

4)  พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทงัหาวิธีการสนบัสนุนให้มี

การแลกเปลียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 

 

13.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอนื 

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถินเพือเสริมสร้าง

พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทงัสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน 

2)  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทงั

ภาครัฐและเอกชน เพือใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิน 

3)  ให้บริการด้านวิชาการทีสามารถเชือมโยงหรือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ       

ในทีอืนๆ 

4)  จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพือส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับศิษยเ์ก่าการ

ประชุมผูป้กครองนกัเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วมกิจกรรมกบัสถานบนัการศึกษาอืนเป็นตน้ 

 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนั

อืนทีจัดการศึกษา 
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มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืนในเรือง

เกียวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน 

2)  จดัใหม้ีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การเพิมความพร้อมใหก้บับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืน

ทีร่วมจดัการศึกษา 

3)  ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กร-

เอกชน องคว์ิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืนร่วมกนัจดัการศึกษาและใชท้รัพยากร

ร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร-วิชาชีพ สถาบนัศาสนา 

สถานประกอบการณ์ และสถาบนัสังคมอืน 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ์ และสถาบนัสังคมอืน ได้รับความ

ช่วยเหลือทางดา้นวิชาการตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

6)  ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทงัดา้นคุณภาพและปริมาณเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกบังานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ศึกษาและวิเคาระห์ระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพือให้ผู ้

ทีเกียวขอ้งทุกรายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

2)  จดัทาํร่างระเบียบและแนวปฏิบตัิเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา เพือให้ผูท้ีเกียวขอ้ง

ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 

3)  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข

ปรับปรุง 

4)  นาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

5)  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาและนาํไปแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

 
 
 



17 
 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือใช้ในสถานศึกษา มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ศึกษา วิเคาระห์ คดัเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทีมีคุณภาพสอดคลอ้งกลบั

หลกัสูตรสถานศึกษาเพือเป็นหนงัสือแบบเรียนเพือใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

2)  จัดทาํหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน        

ใบความรู้เพอืใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

3)  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 

แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพือใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 

17.  การพัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จัดให้มีการร่วมกันกาํหนดนโยบาย วางแผนในเรืองการจัดหาและพัฒนาสือการเรียนรู้          

และเทคโนโลยเีพือการศึกษาของสถานศึกษา 

2)  พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาในเรืองเกียวกบัการพฒันาสือการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพือ

การศึกษา พร้อมทงัใหม้ีการจดัตงัเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3)  พัฒนาและใช้สือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสือและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาทีให้ขอ้เท็จจริงเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึน โดยเฉพาะหาแหล่งสือทีเสริมการจดัการศึกษา     

ของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

  4)  พฒันาหอ้งสมุดของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 

5)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการจดัหา ผลิตใชแ้ละพฒันาสือ

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

18.  การรับนักเรียน  

หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ให้สถานศึกษาประสานงานการดาํเนินการแบ่งเขตพืนทีบริการการศึกษาร่วมกนั และเสนอ

ขอ้ตกลงใหเ้ขตพืนทีการศึกษาเห็นชอบ 

2)  กาํหนดแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกบัเขตพืนที 

การศึกษา 

3)  ดาํเนินการรับนกัเรียนตามทีแผนกาํหนด 

4)  ร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาใน

การเขา้เรียน 

5)  ประเมินผลและรายงานผลรับเด็กเขา้เรียนใหเ้ขตพืนทีการศึกษาทราบ 
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19.  การจัดทําสํามะโนนักเรียน  

มีหนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ประสานงานกับชุมชนและท้องถินในการสํารวจข้อมูล จาํนวนนักเรียนทีจะเขา้รับบริการ       

ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 

  2)  จดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนทีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

  3)  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศจากสาํมะโนผูเ้รียนใหเ้ขตพืนทีการศึกษารับทราบ 

 

20.  การทัศนศึกษา มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบตัิงานดังนี 

1)  วางแผนการนาํนกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา 

2)  ดาํเนินการนาํนกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที 

กาํหนด 

 
 
 
 

 
 
 


